
Rice Paper Rolls with avocado, 
vegetables, almond cream, pistachio nuts and ginger sauce.

Ρολάκια σε Φύλλο Ρυζιού με αβοκάντο, 
λαχανικά, κρέμα αμυγδάλου, φιστίκια Αιγίνης και τζίντζερ σως.

10.00 €

Greek mushroom Souvlaki
with onion, tomato, tzatziki sauce and homemade French fries.

Σουβλάκι μανιταριών
με κρεμμύδι, τομάτα και τζατζίκι και φρέσκιες τηγανητες πατάτες.

6.00 €

Open faced Avocado sandwich
with tamari mushroom, tomato confit, guacamole and basil oil.

Ανοιχτό Σάντουιτς Αβοκάντο
με μανιτάρι tamari, ντομάτα κονφί, γκουακαμόλε και λάδι βασιλικού.

10.00 €

Italian pizza
with tomato sauce, mozzarella and your choice of ingredients: 

cherry tomatoes, peppers, mushrooms, onions, 
olives, feta cheese, cold cuts, bacon or egg cream,

sauce bbq, onion chutney.
Ιταλική Πίτσα

με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα και επιλογή υλικών: ντοματίνια, πιπεριές, μανιτάρια,
κρεμμύδι, ελιές, φέτα, αλλαντικά, μπέικον ή κρέμα αυγού, σως μπάρμπεκιου,

καραμελωμένο κρεμμύδι.

14.00 €

Pulled BBQ Jackfruit Burger
with onion chutney, tomato, bbq sauce, vegetable cheddar.

Season salad or homemade French fries.
BBQ Burger με ζουμερό Τζάκφρουτ

με καραμελωμένο κρεμμύδι, ντομάτα, σάλτσα μπάρμπεκιου και τσένταρ λαχανικών.
Σαλάτα εποχής ή φρέσκιες τηγανητές πατάτες.

13.00 €

Served by the Pool 



Koukoumi Burger with grilled vegetables, spinach, feta mousse, 
olives and Mavrodafni wine sauce.

Season salad or homemade French fries.
Κουκούμι Burger με ψητά λαχανικά, σπανάκι, μους φέτας, 

ελιές και σάλτσα κρασιού Μαυροδάφνης.
Σαλάτα εποχής ή φρέσκιες τηγανιτές πατάτες.

14.00 €

Mushroom Nuggets
with mustard sauce and homemade French fries.

Νάγκετς Μανιταριού
με σως μουστάρδας και φρέσκιες τηγανητές πατάτες.

12.00 €

Club sandwich
cheese, cold cuts, bacon, tomato, sauce mayonnaise, lola

and homemade French fries.
Club σάντουιτς

τυρί, αλλαντικό, μπέικον, ντομάτα, μαγιονέζα σως, λόλα
και φρέσκες τηγανιτές πατάτες.

13.00 €

Deluxe potatoes with 2 dips.
Πατάτες deluxe με 2 ντιπ.

8.00 €

Bao bun with tofu
tempura, teriyaki sauce, cucumber, cabbage salad, guacamole.

Μπάο μπάν ατμού με τόφου,
τεμπούρα, σως τεριάκι, αγγούρι, σαλάτα λάχανο και γκουακαμόλε.

13.00 €


